
                                

                                   SEZONINIS GRIPAS:  

                           ką pravartu žinoti bei kaip apsisaugoti? 

 

         Peršalimas ir gripas – mums buvo įprastos kiekvieną šaltąjį sezoną. Šiemet prie ligų 

sąrašo prisidėjo dar ir  COVID-19 infekcija. Visas tris ligas sukelia skirtingi virusai, jų 

simptomai yra labai panašūs. Visuomenės sveikatos specialistai perspėja, kad jeigu 

anksčiau dėl peršalimo nebuvo būtina kreiptis į gydytoją, pandemijos laikotarpiu – būtina 

pasikonsultuoti su savo gydytoju nuotoliniu būdu, nes koronavirusas gali pasireikšti ir šios 

ligos simptomais. 

 

         GRIPAS – tai ūminė kvėpavimo takų infekcija, plintanti oro lašeliniu būdu.  

        Skirtingai nuo įprasto peršalimo, gripas sukelia ūmią ligą ir yra pavojingas dėl 

sukeliamų  komplikacijų. Tai viena dažniausiai epidemijomis pasireiškiančių ligų. 

Šiauriniame pusrutulyje gripo epidemijos kyla šaltuoju metų sezonu – nuo rugsėjo iki 

kovo mėn., Lietuvoje – dažniausiai sausio-kovo mėnesiais. Kartais gripo protrūkių 

pasitaiko ir vasaros mėnesiais.  

 

    Gripui būdinga staigi pradžia 

Pirmieji simptomai pasireiškia per 1-4 dienas, virusui patekus į organizmą. Gripas 

gali pasireikšti tiek lengva, tiek ir sunkia ligos forma, o kartais – sukelti mirtį. Susirgę gripu 

dažnai jaučia kai kuriuos arba visus šiuos simptomus – karščiavimas arba karščiavimas su 

šaltkrėčiu (svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad ne visiems susirgusiems gripu gali pasireikšti 

karščiavimas), kosulys, gerklės skausmas, varvanti ar užgulta nosis, raumenų ar kūno 

skausmai, galvos skausmas, nuovargis. Kai kuriems žmonėms gali pasireikšti vėmimas ir 

viduriavimas, nors šie simptomai dažniau pasireiškia vaikams nei suaugusiems. 

Sergantys žmonės skleidžia virusus daugiau nei pusantro metro atstumu, o vienas 

užsikrėtęs žmogus gali užkrėsti iki keturių imlių žmonių. Dauguma neturinčiųjų ligos 

klinikos gali užkrėsti kitus žmones vieną dieną prieš simptomų atsiradimą ir iki 5-7 dienų 



susirgus. Tai reiškia, kad žmogus gali platinti gripo virusą prieš pasireiškiant pirmiesiems 

ligos simptomams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skiepai – efektyviausia priemonė nuo gripo  

 

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) skiepus nuo gripo pripažįsta kaip 

veiksmingiausią gripo specifinę profilaktikos priemonę, apsaugančią žmones nuo gripo ir jo 

sukeliamų komplikacijų. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad gripo skiepų efektyvumas yra 70-

90 proc., kai vakcinos sudėtis gerai atitinka cirkuliuojantį gripo virusą. Daugiau kaip 80 

šalių stebimi cirkuliuojantys gripo virusai. Pasaulio sveikatos organizacija keletą kartų per 

metus atlieka pasaulyje cirkuliuojančių gripo virusų įvertinimą. Kiekvienam gripo sezonui 

atrenkamos labiausiai tikėtinos gripo virusų (A ir B) atmainos ir pagaminama specialiai tam 

sezonui skirta vakcina. Pasiskiepijus nuo gripo apsauginis imunitetas išsivysto po dviejų 

savaičių ir trunka apie 6 mėnesius. Sezoninė gripo vakcina yra labai svarbi ir apsaugo nuo 

sunkių gripo formų, hospitalizacijos, komplikacijų ir mirties, ypač rizikos grupės asmenims, 

kuriems gripas yra daug pavojingesnis ir gali sukelti komplikacijas ar net mirtį.  

Prisiminkite, maudimas ir prastesnė savijauta po skiepo nuo gripo yra teigiamas 

dalykas: tai yra ženklas, kad jūsų organizmo imuninė sistema veikia. Štai kas tuo metu 



vyksta organizme: gavus gripo skiepo injekciją organizmas neaktyvų virusą atpažįsta kaip 

tikrą, žalingą įsibrovėlį. Tai nėra pavojinga, bet imuninė sistema, reaguodama į grėsmę 

pradeda gaminti antikūnus, kurie iškart puola tikruosius gripo viruso kūnelius, jei tik jie 

patenka į organizmą. Dėl tokio natūralaus atsako kai kuriems žmonėms gali pasireikšti 

nestiprus karščiavimas, galvos skausmas, raumenų maudimas. Tokius šalutinius poveikius 

kai kurie žmonės gali pavadinti gripu, tačiau tai tėra normalus organizmo atsakas į skiepą. 

 

Nuo gripo rekomenduojama skiepytis kasmet rudens–žiemos mėnesiais būtent 

tam gripo sezonui skirtomis vakcinomis  

 
      Nusprendę pasiskiepyti pirmiausia turite kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris 

patvirtins, ar esate sveikas ir galite skiepytis. Gavę patvirtinimą galėsite tą pačią dieną 

pasiskiepyti.  

Kosėjimo ir čiaudėjimo etiketas bei rankų higiena – paprastos ir efektyvios 

priemonės, sumažinančios gripo viruso plitimą 

Kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo taisyklės: 

 Kosint ar čiaudint būtina užsidengti burną su nosine (geriausia vienkartine,), 

nusisukti; 

 Jei nosinės nėra – kosėti ir čiaudėti į drabužius, kurie nekontaktuos su atvira ranka 

ir veiks kaip oro filtras (į alkūnės linkį, skverną); 

 Neužsidengti burnos ar nosies nepridengtu delnu; 

 
Kiekvieną gripo sezoną rizikos grupių asmenys skiepijami NEMOKAMAI  
                                                                                                   (valstybės lėšomis): 

 

 65 m. ir vyresni asmenys; 

 nėščiosios; 

 asmenys, gyvenantys socialinės globos ir slaugos įstaigose; 

 asmenys, sergantys lėtinėmis širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų 

ligomis, lėtinėmis ligomis susijusiomis su imuniniais mechanizmais, piktybiniais 

navikais; 

 sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai. 



 Nosiai valyti ar išsišnypšti naudoti vienkartines nosines, jas panaudojus išmesti į 

šiukšlių dėžę ir nedelsiant nusiplauti rankas; 

 Nekosėti ir nečiaudėti kitų žmonių draugijoje – išeiti į kitą vietą; 

 Neiškvėpti oro į kito žmogaus pusę; 

 Vengti kontakto su didelės gripo komplikacijų rizikos grupės žmonėmis: mažais 

vaikais, nėščiosiomis, pagyvenusiais, ligotais žmonėmis; 

 Sveikas asmuo, atsidūręs kito asmens kosėjimo ar čiaudėjimo zonoje, turėtų nuo jo 

pasitraukti, trumpam sulaikyti kvėpavimą. 

 

Rankų higienos taisyklės: 

 plauti rankas kuo dažniau; 

 plauti rankas prieš valgį; 

 plauti rankas palietus užkrėstą daiktą; 

 vengti liesti nepridengta ranka durų rankenas, turėklus ir kitus daiktus, kurie galėjo 

būti liečiami kitų žmonių; 

 vengti kontakto su daiktais, kuriais keičiamasi (pinigais, bilietais ir kt.): mūvėti 

pirštines, atsiskaityti taip, kad nereikėtų grąžos, atsiskaityti mokėjimo kortele, 

naudotis ne vienkartiniais, o daugkartiniais transporto bilietais; 

 palietus galimai užkrėstą daiktą neliesti rankomis savo nosies ar burnos, netrinti 

akių; 

 jei rankos užteršto kvėpavimo takų išskyromis, jos plaunamos muilu ir vandeniu. Jei 

nėra galimybės nusiplauti rankų, jas galima nuvalyti rankų dezinfekcijai skirta 

priemone. 

 

Jei pajutote pirmuosius gripo požymius... 

Pajutus pirmuosius gripo simptomus būtina kreiptis į savo šeimos gydytoją. 

Šiandien gripo virusas gali būti greitai ir efektyviai nustatomas nesudėtingai atliekamu 

tyrimu, kai paimamas mėginys iš nosiaryklės. Šis tyrimas leidžia vos per 20 minučių 

patvirtinti arba atmesti gripo diagnozę, o jai pasitvirtinus, nustatyti, kokio tipo gripo virusas 

užklupo. Dažniausiai gydymui yra naudojami antivirusiniai vaistai, kurie gali padaryti 

lengvesnius ligos simptomus ir padėti greičiau pasveikti. Antibiotikų skiriama tik išsivysčius 

bakterinės kilmės komplikacijai. 

 



GREIČIAU PASVEIKSITE, JEI: 

    ● pasiliksite namuose – darbai nepabėgs, o sveikata – svarbiau už viską. Laikysitės 

gulimo rėžimo, ramybės; 

    ● kol sergate – arbatos puodelis –bus geriausias jūsų draugas! Nuo pat pirmųjų 

gripo simptomų būtina gerti daug  skysčių, geriau rūgščių (su citrina, spanguolėmis); 

    ● dažnai vėdinsite ir valysite (drėgnu būdu) patalpas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacinį pranešimą parengė:  

Visuomenės sveikatos specialistė Karolina Rušinskienė 


